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V Řitce dne 5. 6. 2017

Věc: Žádost o registraci periodického tisku s názvem Brdské hovory

Dobrý den,
Už v 90. letech jsem jako předsedkyně Klubu kultury SN ČR ve svém tehdy
nakladatelstvím Tabularium traditionis uvedla v život periodikum Bulletin Klubu kultury
SNČR, které dosud slouží vnitřním účelům Klubu kultury SNČR.
Nyní po přerušení aktivit ze zdravotních důvodů jsem neobnovovala znovu dané
nakladatelství, ale obnovila jsem vydavatelskou činnost v rámci působení Galerie
ROSEMARIE, což vše je obecný projekt vnášení kultury do podbrdské oblasti, kde jsem
prožívala hodně už od dětství a vždy mně zde toto scházelo.
Dále volím v názvu „hovory“ v návaznosti na své již zahájené Hovory o umění
v Galerii Michael v Praze 2, na Rašínově nábřeží 58, neboť jejichž obsah by periodikum
samozřejmě také přinášelo.
Periodikum:
Název – BRDSKÉ HOVORY
Obsahové zaměření – jsem umělecká historička, malířka a spisovatelka a z toho se bude
odvíjet obsah. Bude obsahovat eseje o umění, přinášet ukázky obrazů, které jsou i v rámci
Galerie Rosemarie a Galerie Michael nyní k prodeji – a informace o nich, dále právě obsah
Hovorů o umění v Galerii Michael, dále na pokračování má literární tvorba…. Bude zde
nabízena též inzerce podnikatelů a firem z okolí či čtenářů.
Četnost, periodicita vydávání – nejspíš se teprve přesně ustálí. Možná zpočátku nebude ještě
nepravidelná, ale cílem bude nejspíš tak měsíční.
Bude nabízena – především internetová verze, ale i tištěná, dle zájmu abonentů. První číslo
bude distribuováno zcela zdarma jako reklamní ukázka, na jejímž základě bude zjišťován
zájem abonentů. Internetová adresa obecně bude nejspíš
www.rosemarie.cz/brdske_hovory.html, kde pak ještě zvlášť budou jednotlivá čísla časopisu.
Žádné regionální mutace nebudou.
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Děkuji za vyřízení.

